
Aan de vrijwillig(st)ers van het Anker 

 

 

Kesteren, 27 augustus 2020 

 

Betreft: stand van zaken rond Coronavirus 

 

Beste vrijwillig(st)ers, 

 

Graag willen we u vanuit het Anker bijpraten over de ontwikkelingen rondom het Coronavirus. We 

zijn blij en dankbaar dat er in de afgelopen periode geen besmettingen zijn geweest bij bewoners of 

medewerkers. Wel worden met regelmaat bewoners en medewerkers getest, maar gelukkig zijn alle 

testen tot nu toe negatief.  

Afstand houden en andere voorzorgsmaatregelen 

Tegelijk horen we in de media en om ons heen dat het Coronavirus nog steeds actief is en dit vraagt 

ook binnen het Anker om extra alertheid. Om die reden willen we nogmaals benadrukken dat het 

houden van de 1.5 meter afstand echt noodzakelijk is. Dit geldt voor iedereen in het Anker, we 

vragen u dringend op hier rekening mee te houden. Daarnaast blijven de hygiëneregels en de 

bezoekregeling van kracht evenals de oproep om niet naar het Anker te komen bij geringe klachten 

van verkoudheid, hoesten en/of koorts.  

Ook vragen we u extra voorzichtig te zijn als u in het buitenland of een ander risicogebied bent 

geweest. Zeker als dit landen of gebieden zijn waar een “code oranje” voor is afgegeven, is het 

belangrijk dat u eerst contact opneemt met de vrijwilligerscoördinator voordat u weer naar het 

Anker komt.  

Eerder hebben we aangekondigd dat we na de zomer zouden kijken of de andere beperkingen ook 

opgeheven konden worden. We willen hier, gezien de opleving van het virus in de maatschappij, toch 

voorzichtig mee zijn. Voor het opstarten van de gezamenlijke activiteiten en het koken op de 

huiskamers wachten we een advies af, van de deskundigen in de zorg, dat in september verwacht 

wordt. 

Sinds enkele weken is het wel weer mogelijk om per afdeling de weeksluiting bij te wonen, dit geldt 

voor bewoners van de Peel, de Park, de Mars, de Oude Waard en bewoners uit de Schenkhof. 

Verkoop van kleding/schoenen/levensmiddelen 

Middels een brief wordt de belangstelling bij bewoners gepeild voor de verkoping van 

kleding/schoenen en voor de opening van het winkeltje. Afhankelijk van de belangstelling zullen we 

hierover een besluit nemen. 

 

 

 



Tot slot 

We hopen u hiermee weer voldoende te hebben geïnformeerd over de huidige stand van zaken, het 

blijft zoeken tussen het welzijn en de veiligheid van onze bewoners, medewerkers en vrijwilligers. 

Heeft u suggesties of denkt u dat wij zaken anders kunnen aanpakken dan horen wij dit graag van u.  

Tot slot wensen we u het allerbeste en bidden om Gods zegen over u en uw dierbaren. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Dhr. D. van Bodegraven 

Bestuurder 

 

 

 

 

 

 


